
  ١خودبخودی و رهبری آگاهانه
  

  آنتونيو گرامشی
  

توان به اشکال گوناگونی تعریف کرد، زیرا این پدیده که از آن سخن در ميانست جهات مختلفی  را می" خود بخودی"عبارت 
وگر نه با مکانيکی بودن : یا خالص وجود ندارد" صرف"باید خاطر نشان ساخت که در تاریخ، خودبخودی . را داراست

 اند، آنان از ترلکنبطور ساده غير قابل " رهبری آگاهانه"جنبش، عناصر " خود بخودی ترین"در . یابد تطبيق می" فصر"
تاریخ "گفت که عنصر خودبخودی بدین جهت صفت مشخهء توان  می. اند ی نگذاشتهقخود سند و مدارک اطمينان بخشی با

عناصر این طبقات است که به آگاهی و  ترین کناری و ای  حاشيهاست، نه تنها، بلکه نيز صفت مشخصه" طبقات تحت انقياد
اند که تاریخ آنان هرگز بتواند اهميتی کسب کند، و از   طبقاتی نایل نگشته و بدین جهت تردیدی نداشته٢"برای خود"شعور 

  .شناختند  ارزش می٣فاقد خود رویائی مدرک باقی نگذاشتند زیرا که
  

موجود است ليکن هيچيک از آنان نه عنصر مسلط است و نه از " رهبری آگاهانه"ز عناصر پس در این جنبش ها انبوهی ا
 و یا مفهوم جهان سنتی آن الیه مشخص فراتر ٤"درک و احساس عامه"معين، از سطح الیه اجتماعی " دانش خلقی"سطح 

ابتدائی نظم و انضباط موجود است، عنصر ابتدائی رهبری آگاهانه و عنصر " خود بخودی"اینکه در هر جنبش ... رفته است 
ی را بمثابه روش تأئيد دبخوهائی وجود دارند که جنبش خود  ها و گروه بطور غير مستقيم از آنجا هویدا است که جریان

و عناصر عمليات پراتيک، بين محققينی که خودبخودی را " ایدئولوژیک"در این مورد الزم است ميان عناصر صرفًا . کنند می
" سياسی"ه هدف تکامل تاریخی، و سياستگرانی که آنرا بمثابه شيوه بکه جامعه حامل آنست و نيز بمثا" شیرو"چون 

گفت که در نخستين صحبت از مفهوم و درکی خطاست و در باره مورد بعدی سخن بر سر تضاد باید . کنند، تميز داد تصدیق می
خواست مستقيم برای آنکه جهتی مشخص جایگزین . دهد ان میمستقيم و مسکينانه ایست که منشاء عملی خود را بخوبی نش

آپولی (ها، نا سياسی گرائی  ها و قرن  نيز منشائی عملی دارد، لکن نه مستقيم در طول قرنخطای محققين. جهت دیگری شود
. حامل تضادخطائی تئوریکی بود و : های فرانسوی قبل از جنگ هر دوی این عناصر را در بر داشت سندیکاليست) تی سيسم

  ) ...سوسياليستیجریان  و ٥سندیکاليستی-و نيز عنصر رقابت ميان گرایش سياسی آنارشيستی" سورلی"از طرفی عنصر (
  

این تهمت . تحت اتهام قرار گرفت! ٧یا برگسنی" والنتایستی"و " خودبخودی"به عنوان جنبش  به یک زمان ٦جنبش تورین
و عبارت از " مجرد"این جهتی نبود . ی و صحت جهتی است که بدان داده شده استمتضاد اگر تحليل شود نشان دهنده بارور

کرد،  های ژرف تئوریکی اشتباه نمی علمی یا تئوریکی، سياست و عمل واقعی را با تجزیه و تحليلهای  تکرار مکانيکی فرمول
ورش یافته، با احساساتی مشخص، هائی در مناسبات تاریخی مشخص پر بر انسان –هائی واقعی  گيری بر انسان این جهت

محيط توليد " خودبخودی"یافت که از ترکيب   انطباق می–اجزائی از مفهوم جهان بر خوردار و غيره شيوه نگرشی و از 
  .عناصر اجتماعی ناموزون، نتيجه شده بودند" تصادفی"مادی موجود و تجمع 

  
این عنصر تربيت گشت، به آن جهت داده شد و از : کم بها دادند گرفتند و نه حتی بدان  نادیدهرا نه" خودبخودی"این عنصر 
 به طریقی حياتبخش از ٨کيزه و مبری شد تا با تئوری مدرنتوانست هستی آنرا آلوده کند پا های نا مربوطی که میتمام آنچيز

ت و مداقه در رف بودن جنبش سخن می" خودبخودی"از طرف خود رهبران از . نظر تاریخی مؤثر، همگون و یکدست شود
بيش از همه نفی آن . ی نيروبخش و عنصر وحدت در عمق بود چنين تأئيدی نيروی محرک، قوه: باره آن کامًال ضروری بود

به توده شناخت .  نظر تاریخی الزم آمده بودزچيزی بود که گوئی مختار، ماجراجویانه و مصنوعی است، نه چيزی که ا
این پيوند ميان . های تاریخی و نهادهای، شناخت بنيانگذاری حکومت دگی ارزشکرد، شناخت آفرینن عطا می" یکرتئو"
بدرستی آکسيون واقعی سياسی طبقات دست نشانده بمثابه " دیسيپلين"، یعنی نظم و "رهبری آگاهانه"و " خودیبخود"

  .کنند ها عطف می هائی که به توده سياست توده است و نه ماجراجوئی ساده گروه
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ها  توده" بخودیخود "در مخالفت با احساسات آیا تئوری مدرن : کند مائی مین یک مسئله عمده تئوریک خود در این مورد
به این معنا که این احساسات به سبب فعاليت تربيتی، سيستماميک از طرف گروه رهبری آگاه " خود بخودی("گيرد؟  قرار نمی

ها از جهان  روشن گشته، یعنی با درک سنتی خلق" درک عامه" به نور ای که اند، بلکه در خالل تجربهء روزمره بوجود نيامده
اند، و این نيز چيزی نيست مگر اکتساب  شده  تربيت-خوانند  می" غریزه"ای  درکی را به صورت بسيار پيش پا افتاده  آن-

مابين آنان اختالف : توده قرار گيرد" خودبخودی"تواند در مخالفت با احساسات  این تئوری نمی)  ابتدائی و اوليهیتاریخ
متقابل آندو، یعنی انتقال از یکی به دیگری و بلعکس باید امکان " تبدیل: "ای موجود است نه اختالف کيفی و مرتبه" یکّم"

آن را بی ارزش دانستن، یعنی از : اهميتی نشان دادن، یا بدتر بی"  خودبخودیهای به اصطالح نسبت به جنبش... پذیرش شود 
 وخيم تواند غالبًا نتایجی بسيار دادن جهتی آگاهانه به آن امتناع نمودن، امتناع از گنجاندن رفعت مقام آنان در کادر سياسی، می

  .و اندوهناک ببار آورد
  

 همراهی – با دالیل مشابهی –يشه جنبش راست ارتجاعی طبقه حاکم طبقات زیردست را تقریبًا هم" خودبخودی"جنبش 
های خودبخودی  بحران اقتصادی، برای نمونه از طرفی بوجود آورند نا رضایتی در درون طبقات زیردست و جنبش: کند می
در اقدام به کودتا  که با استفاده از ضعف عينی دولت شود های ارتجاعی را سبب می هاست، از طرف دیگر، توطئه گروه توده

های مسئول در دادن جهتی آگاهانه به حرکت و تکان  چشم پوشی گروه های مؤثر این کودتاها، یکی از علت. کنند کوشش می
  .و عدم اقدام در راه بدل کردن آن به عامل سياسی مثبت است" خودبخودی"
  

 واقعيت که آیا جنبشی خودبخودی بوده است یا های مورخان در راه تعيين این و بحث) vesperi(نمونه وسپرهای سيسيلی 
قيام خودبخودی مردم سيسيل بر عليه : متشکل و یکپارچه، بنظر من جنبش وسپرهای ترکيبی بود از هر دو عنصر

ها که آنچنان سریع گسترش یافت که گوئی، بسبب ستمکشی غير قابل تحمل در سطح ملی، جنبشی بود متشکل و  پروونسال
 به »ی پروچيداواّنُج«تنظيم یافته و عنصر آگاهانه با اهميت و تأثيری متفاوت، و غالب شدن توطئه ش هماهنگ و از پي
 طبقات دست نشانده بسياری شرکت هاهائی دیگر از تمام انقالبات گذشته داد، که در آن توان نمونه می. ها دستياری آراگون

های  جنبش. کردند مقامی را در سلسله مراتب انقالب اشغال میاند و هر کدام بر حسب نقش اقتصادی و یکدست بودنش  جسته
عف عينی حکومت ميسر ضترین طبقه دست نشانده را بسبب  قشرهای وسيعتر خلقی، به قدرت رسيدن پيشرفته" خودبخودی"
به چشم های پسرونده بيشتر  کن در جهان مدرن نمونهياست، ل" پيشرونده" آنچه در باال آمد تنها یک نمونه .سازد می
  .خورد می
  

های اجتماعی را که نه تنها صد در صد آگاهانه است، واقعی و  فقط آن تکانسياسی، اسکوالستيک و آکادميک -درک تاریخی
ریزی جزء بجزء از پيش تعيين شده است و یا آن جنبشی که با  شمارد، بلکه جنبشی را که بر عکس با برنامه ارزشمند می

در این جا . ليکن واقعيت پر از ترکيبات رنگارنگ و گوناگون است). چيزی که مشابه اولی است(تئوری تجریدی مطابقت دارد 
يفه تئوریسين به محک آزمایش گذاردن تئوری خویش، عناصر زندگی تاریخی را به بيان تئوریکی در آوردن است، و نه ظو

این چنين درکی و بنابر . ز اتفاق نخواهد افتادچيزی هرگ. انتزاعی جلوه کندبالعکس، بطوری که واقعيت بر حسب چهارچوبی 
  ...گر تجلی ایستا و غير فعاله مچيزی نيست 
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